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Wprowadzenie 

W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej niezwykle ważną jest 
dyskusja na temat funkcjonowania szeroko rozumianego poradnictwa 

zawodowego dla osób dorosłych, aktywnych zawodowo jak i bezrobotnych, 
oraz poszukiwanie nowych metod w realizacji owego procesu, który ma 
przynieść określone wymierne efekty. 

Mówiąc o funkcjonowaniu poradnictwa zawodowego w warunkach 
społecznej gospodarki rynkowej, trzeba przede wszystkim podkreślić jego 
nowe cele. Jednym z nich jest zaspokajanie potrzeb współczesnych klientów, 

którzy coraz częściej, niezależnie od wieku potrzebują informacji i wsparcia 
niezbędnego do realizacji swoich dążeń zawodowych. Poradnictwo zawodowe 

musi zmierzać w kierunku minimalizowania niepokoju człowieka związanego 
z przyszłością. Podobnie jak cały system wsparcia jednostki, wychowania  
i oczywiście edukacji, nastawione musi być na kształtowanie człowieka 

elastycznego, gotowego do podejmowania ryzyka, samodzielnego, 
konsekwentnego, aktywnego i zaradnego (co uwypuklono na stronicach 

rozdziału 6.3 – str. 421-474).  
Wyszczególniona w tytule recenzji problematyka posiada dużą 

pojemność teoretyczną, znajduje się na styku różnych nauk. Jak zaznacza 

Autor, „dotyczy to szczególnie poradnictwa będącego obszarem 
interdyscyplinarnych dociekań i praktyk, w których badacze czerpią wiedzę  
i inspiracje z bardzo wielu dziedzin nauki: psychologii, pedagogiki, 
andragogiki, socjologii, antropologii kulturowej oraz filozofii” (s.6). Każda  
z nich przypisuje poradnictwu własne, bardzo różnorodne, czasem 

przeciwstawne znaczenie. Tę złożoność dostrzega Autor pracy. Dlatego 
przedstawienie jej przez Pana Łukasza Brzezińskiego w dysertacji doktorskiej 

jest trafne. Zasługuje na aprobatę i uznanie.  
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Trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem Autora, że "(…) poradnictwo 
zawodowe zorientowane na dawaniu instrukcji i ekspercką pomoc w wyborze 
profesji, przechodzi do całożyciowego poradnictwa zawodowego, poradnictwa 
kariery, konstruktu kariery/życia, opartego na wspieraniu ludzi w ich uczeniu 
się przez całe życie oraz towarzyszenie im w licznych tranzycjach między 
kolejnymi doświadczeniami osobistymi, edukacyjnymi, zawodowymi” (s.6). 

Struktura dysertacji została doskonale przemyślana, zaprojektowana, 
jest przejrzysta, klarowna i konsekwentnie realizowana. Tytuły 

poszczególnych rozdziałów adekwatnie wyrażają zakres tematyczny i układ 
treści pracy. Jest ona dowodem umiejętnego połączenia wiedzy dotyczącej 
coachingu i poradnictwa zawodowego w kontekście możliwości i oczekiwań 

osób dorosłych. Na uwagę zasługuje rzeczowy tok wywodów oraz 
przedstawienie problematyki w sposób logiczny i spójny.  

 
Uzasadnienie merytoryczne 

Przedłożona do recenzji dysertacja pt. Coaching w poradnictwie 
zawodowym dla osób dorosłych – możliwości i ograniczenia, składa się  
z siedmiu rozdziałów. Część właściwa pracy poprzedzona jest wstępem,  

a zwieńczona podsumowaniem oraz  wnioskami końcowymi  
z przeprowadzonych badań. Całość liczy 596 stron, plus aneks. Autor 
dokonuje analizy poruszanych zagadnień na podstawie wybranej literatury 

przedmiotu, jak również dostępnych zestawień statystycznych, raportów  
i aktów normatywnych. 

W rozdziale pierwszym (s.9-84), zatytułowanym Poradnictwo zawodowe 
w aspekcie wybranych analiz teoretycznych, dokonano wyjaśnienia 

terminologii związanej z procesem poradnictwa zawodowego. Jak podkreśla 
Autor "Poradnictwo w literaturze przedmiotu nie jest określane jednoznacznie" 
(s.9), co jest przyczynkiem wielości znaczeń owego procesu. Na str. 13 Autor 

dodaje: „Taki stan rzeczy powoduje niejednomyślność w rozumieniu przez 
teoretyków pojęcia poradnictwo zawodowe i doradztwo zawodowe i prowadzi 
do wniosku, że stanowiska te nie są do końca jednoznaczne”. Na stronicach 
niniejszego rozdziału Autor dokonuje wnikliwej analizy pojęciowej, jednak 

szkoda, że nie prezentuje podejścia do owego procesu takich autorów jak  
W. Rachalska, S. Szajek, R. Parzęcki, którzy w swoich rozważaniach określali 
podstawy teoretyczne poradnictwa w Polsce.  

Niniejszy rozdział przedstawia także typy poradnictwa, w które wpisuje 
się pięć istniejących modeli działalności doradców zawodowych. Ukazano tu 
również regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania poradnictwa 

zawodowego, brak jednak nawiązania do aktów międzynarodowych, 
nakreślających zasady funkcjonowania poradnictwa. Należą tu m.in.: 

Rezolucja dotycząca pragmatycznego wdrożenia całożyciowego poradnictwa 
zawodowego w systemy kształcenia ustawicznego w Europie, 21.11.2008; 
Rezolucja dotyczącą Całożyciowego poradnictwa zawodowego w Europie,  
z 28.05.2004r.; Raport z Prac Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa 
Zawodowego w latach 2008- 2010, Wyd. Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011, Raport dotyczący 
stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii 
Europejskiej, Warszawa 2012.  
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Przedstawiono również umocowania poradnictwa w wybranych 

teoriach i koncepcjach naukowych. Ważną część tego podrozdziału stanowi 
ukazanie spójności podejść poradnictwa socjodynamicznego i coachingu 

(s.44-45). Jak zauważa Autor, „Podejście socjodynamiczne tak jak coaching 
skoncentrowane jest na zasobach jednostki” (s.45). Owo połączenie może 

stanowić podstawę do wykorzystania coachingu przez doradców zawodowych 
w procesie poradniczym dla osób dorosłych, a tym samym w owym 
połączeniu upatruje się innowacyjności działań poradniczych. Dokonano tu 

również określenia celów i zadań poradnictwa; wyjaśnienia terminologicznego 
pojęć dorosły i dorosłość, ukazano modele dorosłości, stadia rozwojowe  
i wypływające z nich zadania.  

Rozdział drugi poświęcony został mapie pojęciowej coachingu. Ukazano 
tu definicyjne i historyczne ujęcie coachingu. Jak czytamy we wstępie (s.7), 

„Z uwagi na duży chaos definicyjny poświęcono wiele uwagi na 
uporządkowanie definicji coachingu”, niedosyt recenzenta wzbudza fakt 
braku poświęcenia również tak dużej uwagi na uporządkowanie definicyjne 
„poradnictwa zawodowego”. Ukazano coaching w świetle wybranych teorii  
i koncepcji naukowych, omówiono cechy i zasady stosowane w praktyce 

coachingowej oraz przedstawiono wybrane badania nad efektywnością 
coachingu. Jak zaznacza Autor: „ukazane badania pokazują, że coaching ma 
ogromny wpływ na efektywność osobistą, co stanowi pole do badań 
naukowych i rozważań teoretycznych na temat wykorzystania go  
w poradnictwie zawodowym” (s.176). Ważną częścią tego rozdziału jest 

wypuklenie jednego z głównych nurtów teoretycznych, który przyczynił się  
do rozwoju coachingu jako profesji, a mianowicie analizy transakcyjnej. 

Rozdział trzeci stanowi przegląd wybranej literatury przedmiotu  
w zakresie coachingowego wymiaru poradnictwa zawodowego. Przedstawiono 
tu coaching na gruncie badań andragogicznych. Ważnym aspektem 

poruszanych zagadnień wydaje się wyeksponowanie dwóch głównych teorii, 
tj.: teorii uczenia się egzystencjalnego oraz transformatywnego, które jak 
czytamy w dysertacji, „są istotne dla rozumienia i prowadzenia procesu 
coachingowego”. Tym samym podkreślono jego ważny aspekt, odwołując się 
do wybranych modeli refleksyjnego uczenia się, które mają swoje 

zastosowanie również w coachingu.  
W rozdziale tym przedstawiono coaching jako metodę wspomagania 

rozwoju zawodowego jednostki; zagadnienia metodyki pracy coacha i doradcy 
zawodowego. Omówiono podstawowe formy uczenia się, zaprezentowano 
pojęcia całożyciowego uczenia się, edukacji ustawicznej, jak również pojęcie 

kompetencji transferowalnych i ich znaczenia dla współczesnego pracownika. 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, iż ”oprócz stosowania coachingu 
w pracy z klientem indywidualnym coaching staje się narzędziem w 
usprawnieniu działań i osiąganiu lepszych wyników przez przedsiębiorstwo” 
(s.170).  
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W odniesieniu do powyższej części rozprawy doktorskiej, stanowiącej 

podstawy teoretyczne, należy uwypuklić swobodę poruszania się Autora 
zarówno po zagadnieniach teoretycznych, jak i terminologicznych (mimo że 

jak sam stwierdza „Brak jest jednoznaczności pojęciowej”), związanych  
z prezentowaną problematyką. Dobór materiałów źródłowych tej części 
dysertacji uważam za wyczerpujący, wielość opracowań poruszanej tematyki 

(zarówno polskich badaczy jak i zagranicznych), ich dobór, selekcja  
i umiejętność syntezy oraz wykorzystanie, świadczą o bardzo dobrej 

znajomości tematu przez Pana magistra. Ta część rozprawy tworzy spójną, 
dopełniającą się całość, nie budzi zastrzeżeń.  

Rozdział czwarty (s.287-322) przedstawia założenia metodologiczne 

badań własnych, w tym przedmiot badań, cel główny rozprawy, cele 
cząstkowe, problem badawczy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki. 
Autor w niniejszym rozdziale doprecyzowuje problematykę badawczą ujętą  

w tytule dysertacji.  
Szczegółowa lektura tej części rozprawy upoważnia do następujących 

stwierdzeń: przedmiot, cel główny sformułowano poprawnie, wyraźnie 
wyznaczając w nim kierunek badań; cele szczegółowe są adekwatne do 
przyjętego zakresu badawczego. Hipotezy badawcze, oprócz celów 

badawczych, wydają się stanowić najważniejszy punkt odniesienia  
w dokonywaniu oceny wartości naukowej pracy. Autor formułuje siedem 

problemów szczegółowych.  
Zaprojektowane badania mają posłużyć realizacji określonych celów 

praktyczno-wdrożeniowych: „Sformułowanie praktycznych wniosków 
dotyczących zastosowania coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób 
dorosłych, które zostaną przekazane do Instytucji Rynku Pracy  
z województwa kujawsko-pomorskiego” (s.292). 

Doktorant w sposób rzetelny i poprawny prezentuje kolejne etapy 
konstruowania procesu badawczego. W badaniach zastosowano procedurę 

ilościową z elementami jakościowymi, ponieważ część pytań włączonych do 
analizy wyników badań miała charakter otwarty, cyt.: „Przyjęto ilościowy  
z elementami strategii jakościowej tok postępowania dla opisania 
wykorzystania metod coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób 
dorosłych” (s.309). 

W badaniach wykorzystano narzędzia autorskie: dwa kwestionariusze 
ankiety dla klientów poradnictwa zawodowego i doradców zawodowych na 

temat „Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych – 
możliwości i ograniczenia”. Pytania zawarte w kwestionariuszach były 

konkretne, jednoproblemowe, zamknięte i zaopatrzone w kafeterię. 
Zastosowano również autorski kwestionariusz wywiadu pt. ”Kwestionariusz 
indywidualnego wywiadu eksperckiego z doradcą zawodowym, który jest 
jednocześnie coachem” (s.312-313). Jak pisze Autor (s.314), „Obliczenia 
statystyczne wykonano w programie IBM SPSS 24,0”. 

W prowadzonych badaniach zastosowano dobór celowy i losowy, co 
wydaje się zasadne wobec postawionych celów badań. Zaproszenie w ramach 

badań w nurcie ilościowym  wystosowano do 997 instytucji rynku pracy 
województwa kujawsko-pomorskiego. Akces udziału w badaniach zgłosiły 
173 instytucje. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety zostały 
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przeprowadzone wśród 250 osób zatrudnionych na stanowisku doradcy 

zawodowego oraz ich klientów – 218 badanych. W drugim etapie badań 
zastosowano metodę jakościową w postaci wywiadu w grupie doradców 

zawodowych będących coachami.  
Rozdział piąty, szósty, siódmy stanowi analizę i interpretację wyników 

badań własnych (s. 323-529). Szczegółowo scharakteryzowano teren badań  

i dobór populacji. Następnie przystąpiono do analizy uzyskanych wyników  
w toku ilościowego badania doradców zawodowych pogłębionych badaniami 
w formie wywiadów. Z uzyskanych danych wynika, iż aktywni zawodowo 

doradcy posiadają przygotowanie zawodowe w stopniu dobrym, a tym samym 
formalne przygotowanie w zakresie coachingu. 68% doradców zawodowych  

w swojej pracy wykorzystuje założenia coachingu. Pewien niedosyt  
u recenzenta wzbudza powierzchowne przedstawienie kompetencji coacha. 
Warto byłoby skupić się nie tylko na zasygnalizowaniu znajomości przez 

doradców kompetencji coacha, ale i określić kompetencje doradców, które 
warunkują poprawność funkcjonowania w roli zawodowej doradcy, a tym 

samym są podstawą do zdobywania szerszych kompetencji w tym przypadku 
coacha.  

Rozdział szósty to analiza uzyskanych danych w odniesieniu do 

postawionych problemów szczegółowych. Wynika z niej, iż najczęściej 
wykorzystywanym przez doradców modelem pracy jest konsultant  
i leseferysta, a według klientów konsultant i informator. Może to sugerować, 

iż klienci doradców traktują ich tylko i wyłącznie jako źródło wiedzy, 
informacji, a nie wsparcia i pomocy. Dominującą formą pracy, która przynosi 

najlepsze efekty zarówno wśród doradców, jak klientów była działalność 
indywidualna. Jak zaznacza Autor: „ (…) można stwierdzić, że stopień 
wykorzystania formy pracy ‘’poradnictwo indywidualne’’ był istotnie dodatnio 
skorelowany z oceną efektywności w pracy z osobami dorosłymi modelu 
konsultant i informator” (s.407). Najkorzystniejszą metodą pracy 

wykorzystywaną przez doradców zawodowych jest zadawanie pytań, co 
stanowi podstawową kompetencję w tej profesji. Za ważny, wypływający  
z  przeprowadzonych badań wniosek uznać trzeba, że najczęstszym efektem, 

który osiągali klienci po spotkaniach z doradcą wykorzystującym metodę 
coachingu, było zwiększenie ich pewności siebie.  

W rozdziale siódmym ukazano dane w odniesieniu do zasadności 
wykorzystania coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych. 
Ukazane na stronicach tego rozdziału wyniki badań własnych skłaniają do 

konkluzji, iż metoda coachingu wykorzystywana w poradnictwie zawodowym 
bardzo dobrze uzupełnia metody stasowane w poradnictwie. Jak pisze Autor: 

„Coach nie naucza, nie daje rozwiązań i nie doradza, ale wspiera dając całą 
swoją atencję” (s.204). Dziś klient doradcy nie potrzebuje gotowej recepty na 
pojawiające się trudności, ale oczekuje ukierunkowania, aby samemu 

znaleźć wyjście z danej sytuacji. Złożoność problemów powoduje wzmożoną 
potrzebę wsparcia ze strony wszelkiego rodzaju instytucji doradczych  

w zakresie rozwiązania pojawiających się sytuacji problemowych.  
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Społeczeństwo żyjące we współczesnym świecie oczekuje od doradców, 

aby byli, jak to podkreśla B. Wojtasik, kimś w rodzaju „alchemików”.  
Z. Bauman zauważa, iż „czasy ponowoczesne są erą specjalistów (...) 

doradców.” Ludzie żyjący w czasach ponowoczesności potrzebują 
poradnictwa,1 które obecnie przeszło ze swojej dotychczasowej peryferyjnej 
roli w pozycję wręcz centralną. Pojawił się rosnący popyt na tego typu usługi 

w każdej sferze ludzkiego życia. Jak zauważa A. Kargulowa, zwiększeniu 
ulegają obszary życia, w których osoby dorosłe nie umieją obyć się bez 
doradcy. A Autor rozprawy pisze, iż, „(…) zapanowała „coachingowa moda” 

(s.290). W obecnym świecie proces doradczy jest – co stwierdza A. Bańka – 
„tą formą praktyki doradczej, która polega na asystowaniu ludziom na 
wszystkich stadiach rozwoju (...)”, co zaznacza również Autor m.in. na 
stronach 246-248; 292, 562, 563.  

Pojawiają się również wątpliwości klientów odnośnie znajomości metod 
coachingowych w pracy doradcy, co może być podstawą do obaw przed 
korzystaniem z tego rodzaju pomocy. 

Zawarte na 30 stronach wnioski i uogólnienia z przeprowadzonych 
badań, prowadzą do konkluzji, iż wykorzystanie coachingu w poradnictwie 

zawodowym dla osób dorosłych stanowi ważny atrybut w zakresie wsparcia, 
a tym samym do zwiększenia popularności owego procesu w działaniach 
doradczych. Autor, co zasługuje na uznanie, udowodnił, iż współczesny 

coaching może stanowić „przedmiot badań naukowych i jako obszar 
problemowy wpisuje się zarówno w problematykę pedagogiki, w tym 
pedagogiki pracy oraz może być przydatny z punktu widzenia praktyki 
gospodarczej” (s.560). 

Układ graficzny dysertacji przejrzysty, czytelny. Prezentacja 

uzyskanych wyników badań jest prawidłowo przeprowadzoną analizą, 
aczkolwiek, jej pogłębienie i odniesienie wyników badań do dostępnych 

raportów, analiz, statystyk zapewne podniosłaby walory empiryczno-
poznawcze zebranego materiału badawczego. Bardzo wysoko oceniam 
zdolności interpretacyjne Autora, które znajdują swoje odzwierciedlenie  

w konstrukcie rozważań teoretycznych niniejszej dysertacji. 
Wyniki ukazane na stronicach rozdziałów metodologicznych wskazują 

potrzebę weryfikacji metod i form oferowanych przez służby zatrudnienia  

w zakresie wsparcia swoich klientów. Kolejna konkluzja wynikająca z analizy 
materiału badawczego to permanentna potrzeba aktualizowania  

i zdobywania nowych kompetencji w zakresie wykorzystania coachingu  
w poradnictwie. 

Ważnym ogniwem tej części dysertacji jest dokładna analiza  

i wyeksponowanie danych uzyskanych w wywiadach eksperckich. 
Konkludując, część empiryczną rozprawy oceniam bardzo wysoko.  

Co należy podkreślić, zaprezentowane w niej rozważania są bardzo cenne dla 
całości pracy i przyczyniają się jednoznacznie do realizacji zamierzonych 
przez Doktoranta celów, a tym samym są ważne dla praktyki poradnictwa 

zawodowego. Należy zaakcentować, iż Autor podejmuje próbę uzasadnienia 
połączenia coachingu z poradnictwem. Wysnuwa również perspektywę 

                                                           
1Z. Bauman, Ponowoczesnośc jako źródło cierpień, Wyd. Sic!, Warszawa 2000, s. 307 
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dalszego rozwoju coachingu: to edukacja, która ma być motorem napędowym 

w zdobywania kompetencji oraz wiedzy z zakresu metod coachingu. Ważne 
jest wsparcie przełożonych, którzy powinni widzieć potrzebę poszerzania 

warsztatu metodycznego doradców. Kolejna kwestia to regulacje prawne  
i zmiany systemowe oraz rozwój badań na coachingiem, co może przyczynić 
się do rozwoju coachingu, a tym samym przekonać do tego procesu osoby 

sceptyczne. Do tej pory było to na gruncie praktyki poradniczej niwelowane, 
wręcz istniała rywalizacja w tym zakresie. Ukazane rezultaty badań skłaniają 
do dalszych rozważań i poszukiwań badawczych. Warto byłoby dla praktyki 

poradnictwa (co sugeruje Autor na str. 292) zaakcentować sformułowane 
wnioski dotyczące zastosowania coachingu w rzeczywistości poradniczej dla 

osób dorosłych, które z założenia przekazane będą do Instytucji Rynku Pracy 
woj. kujawsko-pomorskiego. Sugeruję Autorowi, aby (jeżeli planuje druk 
pracy), rekomendacje dla praktyki działania IRP dokładnie wyeksponował. 

Nie powinny być one ograniczone do działania IRP tylko woj.kuj-pom., ale 
obowiązujące dla całego kraju. Przemawia za tym ważność poruszanych  

kwestii dla rozwoju społeczno-gospodarczego.  Szkoda, że Autor nie poczynił 
wystarczających starań, aby w rozprawie jasno i precyzyjnie wyróżnić ten 
ważny aspekt dla działań praktyki zawodowej doradców. 

Dysertację wieńczą bibliografia, spis rysunków i tabel oraz aneks. 
 
Ogólne kwestie edytorsko-redakcyjne 

Warto zwrócić uwagę również na kwestie natury edytorskiej, które nie 
umniejszają wartości merytorycznej pracy, ale są niezmiernie ważne dla 

estetyki opracowania.  
 
Konkluzje 

Opiniowana praca stanowi oryginalne rozwiązanie o dużym znaczeniu 
społecznym, a tym samym jest asumptem do dalszych analiz w zakresie 

coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych. Aktualność 
podjętych dociekań badawczych można upatrywać w aspekcie braku tak 
kompleksowego opracowania odnoszącego się do wykorzystania coachingu  

w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych. Na uwagę zasługuje również 
nowatorski dobór narzędzi badawczych. Dane uzyskane mogą przyczynić się 
do modyfikacji, a być może do stworzenia nowych założeń w zakresie 

wsparcie jednostki w procesie poradniczym.  
Wśród wielu dostępnych opracowań, raportów, analiz, kwestie podjęte 

przez Autora dysertacji są nowatorskie. Dla pedagogiki pracy poruszane 
przez Doktoranta kwestie stanowią niewątpliwie obszar do zgłębienia  
i uwypuklenia w przedmiocie dociekań badawczych. Rozprawa spełnia 

wymagane kryteria oryginalności podjętych zamierzeń badawczych, ale także 
formułuje konkretne postulaty do dalszych analiz, jak również określa 
rekomendacje dla praktyki poradniczej realizowanej w IRP. Praca poza 

drobnymi uwagami, który wskazano w powyższej recenzji, jest rzetelnym 
kompleksowym i wartościowym opracowaniem, które warto opublikować, aby 

trafiło do teoretyków i praktyków poradnictwa zawodowego i coachingu.  
Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska Pana magistra  

Łukasza Brzezińskiego pt.: Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób 
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dorosłych – możliwości i ograniczenia, odpowiada warunkom określonym  

w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.595 
ze zm.), oraz nowelizacji Ustawy z dnia 18 marca 2011 r, o zmianie ustawy - 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. nr 84, poz. 455) - które mają zastosowanie do niniejszego przewodu.  

Wnioskuję o dopuszczenie Pana magistra Łukasza Brzezińskiego do 

dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim. 
 

 

 
dr hab., Daniel Kukla, prof. uczelni 

Częstochowa dn., 10.07.2020r. 
 
 

 
 


